Rüzgar Tahrikli Yangınlar
Karel Lambert
İtfaiye teşkilatı, her zaman geleneksel bir kurum olmuştur. Genel eğilim, geçmişte
yaptığımız şeyleri tekrar etme yönündedir. Tecrübe odaklı yaklaşım, itfaiye teşkilatında
yaptığımız işlerin temelini oluşturur. Bu yaklaşımın olumsuz yanı, değişimimizin yavaş
olması ve yeni durumlara adapte olmak için olaylara ihtiyaç duymamızdır.
Hızlı yangın gelişimi gibi nadiren gerçekleşen yangın davranışları, itfaiye teşkilatları
arasında yaşanan ölümlerin büyük bölümünün sebebidir. Bu nedenle çoğu itfaiye teşkilatı,
bu türdeki yangın gelişimiyle alakalı bilgimizin az olduğu gerçeğiyle nadiren yüzleşir veya
hiç yüzleşmez. Bu gerçeklikle çok az karşı karşıya kalırız. Bizim geleneksel yaklaşımımızla
birleştirildiğinde bu, ölümcül bir kaza sonrasında ileride işi nasıl daha iyi yapabileceğimize
dair çok az şey öğrenmemize ya da hiçbirşey öğrenmememize neden olur.
“Geleneği koruyamamak geçmişten öğrenememektir,
Geleneği bozamamak bugünden birşey öğrenememektir.
Dünyadaki büyük şehirlerin itfaiye teşkilatları, çok fazla yangın gördüğünden bazı olaylara
daha sık tanık olmaktadır. New York İtfaiyesi (FDNY) doksanlı yıllardaki benzer olaylarda
birkaç ölümlü kaza yaşamıştır.

1

Bir daire yangını için standart taktikler

Bütün dünyada bir daire yangınıyla mücadele etmek için aynı strateji ve taktikler kullanılır.
Söndürme ekibi merdivenden ya da itfaiye asansöründen, yangın katının bir veya iki kat
altına çıkar. Sabit boru hattına hortumu bağlar ve yangına müdahale ederler. Bunun için
merdivenleri çıkarlar ve yangın katındaki koridordan geçip, yangın (olduğu düşünülen)
dairenin kapısının önüne gelirler. Kapıdan içeriye doğru yangına müdahale edilerek etkin
bir söndürme kolaylıkla yapılır.
Bunun arkasındaki düşünce merdiven boşluğu ve daire kapısının, ilk ekibin daire girişine
varmasına kadar geçecek süre boyunca yangına dayanabileceğidir. Bu bağlamda yangın
söndürme ekibi, müdahaleden önce yangına dirençli kapılar tarafından korunacaktır.
Dairenin kapısını açtıklarında, yangını daire içerisinden dışarıya doğru ‘iteceklerdir.’

2

Vandalia caddesi yangını

18 Aralık 1998’de New Yorktaki Vandalia Caddesi üzerindeki bir binanın 10. katında bir
yangın ihbarı verildi. Olay yerine vardıktan sonra itfaiyeciler, daire içindeki turuncu
parlaklığı görebiliyordu. İtfaiyeciler çalışmaya başladı ve yangın katına doğru yola koyuldu.
Yoğun bir ısı ve dumanla karşılaştılar. Daireye vardıklarında kapıyı açıp yangına müdahale
ettiler. Kapıyı açar açmaz itfaiyeciler alevlerin içinde kaldı. Sadece telsizden acil yardım
çağrısı yapabildiler; fakat alevlerden ve ısıdan kaçamadılar. Kaza geçiren itfaiyecileri
kurtarma girişimleri başarısız oldu. Kurtarma ekipleri, yüksek ısı nedeniyle merdivenden
koridora giremediler.
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Sonrasında yapılan soruşturma sırasında apartman yüzeyinin yüksek rüzgara maruz kaldığı
fark edildi. (40 km/s varan hızlarda).
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Resim 1 10. Kat Planı. (Grafik: Dan Madrykowski)

3

Rüzgar tahrikli yangınlar

Bu yangından önceki yıllarda ve sonrakilerde New York’ta benzer bazı yangınlar daha oldu.
Güçlü rüzgarlara maruz kalan binalardaki bütün yangınlarda geleneksel taktik ve stratejiyle
yangına müdahale etmek ilk müdahale ekibinin kaybedilmesiyle sonuçlandı.
New York İtfaiyesi içinde bazı kişiler, bu ölümlerle ilgili sorular sormaya başladı. Bu tip
yangınlarla mücadele etmenin daha iyi bir yolu olmalıydı. Bu kişiler, Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsünden (NIST) yangın davranışı ile ilgili araştırmalar yapan iki mühendisle
irtibata geçtiler.
3.1

Laboratuar testleri

3.1.1 Test Kurulumu
NIST laboratuarında tam ölçekli olarak daireyi tekrar inşa ettiler. Normal bir dairede olması
beklenen mobilyaları koydular. Daire, Vandalia Caddesindeki olayla aynı olacak şekilde bir
koridora açılıyordu.
Bir hovercraftın arkasındaki pervane kullanarak uygun şiddette bir rüzgarı simule ettiler.
Bu konfigrasyon sekiz defa rüzgarla ve rüzgarsız olarak yakıldı. Bazı yeni taktikler test
edildi.
3.1.2 Test Sonuçları
Kısa süre içinde, yangının başlangıç aşamasında hızla geliştiği açıkça gözlendi. Pencere bir
kez kırıldığında yeterli miktarda oksijen yangına ulaştı. Bu yangın için problem duman ve
yangın gazlarının tahliyesi olmuştur. Çok miktarda duman ve yangın gazı daire içinde
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basınç altında kalmıştır. Daire içindeki basınç ile rüzgar tarafından bina yüzeyinde yaratılan
basınç hassas bir denge yaratmıştır. Diğer bir deyişle yangın, rüzgar tarafından daire içinde
tutulmuştur.
Eğer herhangi bir zamanda daire kapısı açılırsa; bu basınç fazlası, açılan kapıdan dışarı
çıkar. Rüzgar yüksek miktardaki yanıcı gazları koridora doğru iter. Yüksek miktardaki
oksijenle beraber bu karışım aniden tutuşur. Kapının açılmasıyla birlikte koridorda 1500C
ye varan sıcaklıklarda cehennemi bir alev ortaya çıkar. Bu şartlar altında itfaiyecilerin
hayatta kalma şansı olmadığı aşikardır.
3.2

Governors Adası, NY

Laboratuar testlerinden sonra testi ideal şartlarda tekrar edebilmek için uygun bir bina
arandı. New York eyaletindeki Governors Adasında yedi katlı bir bina bulundu. Bu binada
14 defa yangın deneyi yapıldı. Büyük bir basınçlandırma vantilatörü bir merdiven aracına
konularak, bina yüzeyinde rüzgar etkisiyle oluşan basınç simule edildi.
Sonuçlar laboratuar testlerinde alınanlar gibi oldu. Daire kapısı açıldığında yangın birkaç
saniye içinde tam gelişmiş bir yangına dönüştü. Benzer bir gelişim kapı açık bırakıldığı halde
sonradan pencere camı kırıldığında da fark edildi.
3.3

Tehlike sinyalleri

Çok sayıda ölümlü kazadan çıkarılan derslerden bir tanesi rüzgarın hayati bir rolü
olduğuydu. Dolayısıyla, olay amirinin rüzgarın binaya doğru esip esmediğini
değerlendirmesi aşırı derecede önemlidir.
Yangın gazlarının rüzgar yüzünden daireden kaçamadığını gördük. Gerçekte, yanan
dairenin penceresinden dışarı doğru yangın gazlarının ve alevin kısa atımlar yaptığı fark
edilebilir. Diğer bir olasılık duman ve yangın gazlarının pencereden asimetrik olarak
çıkmasıdır. Bu açıkça görülebilir ve rüzgar tahrikli yangının en önemli göstergesidir. Resim
2 Governor adasındaki deneylerden bir fotoğraf göstermektedir. Rüzgarı simule eden büyük
vantilatörü görebilirsiniz. Dairenin penceresinden dışarıya doğru, normal şekilde duman ve
yangın gazlarının çıkamamasının nedeni rüzgardır. Resimde alevlerin pencerenin alt sağ
köşesinden dışarı çıktığını görebiliriz. Bu anormal bir yangın davranışıdır. İnternet üzerinde
rüzgar tahrikli yangın işaretlerini çalışabileceğiniz bir çok video mevcuttur. NIST rüzgar
tahrikli yangın araştırma projesinin tüm sonuçlarının bulunduğu bir DVD dağıtmaktadır.
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Şekil 2 Yangın gazlarının asimetrik tahliyesi (Foto: Scott Stillborn – OFS Fotoğrafçısı)

4

Alternatif bir yaklaşım?

Bu testler boyunca, bilimsel olarak ispatlandı ki klasik strateji ve taktiklerimizle güvenli bir
şekilde söndüremeyeceğimiz bazı yangınlar var. Bu yangınları diğer yangınlardan ayıran en
önemli faktör rüzgardır. Dolayısıyla bu yangınlar ‘rüzgar tahrikli yangın’ olarak
adlandırılmıştır. Bu testleri tasarlarken, araştırmacılar zaten bu yangınlara alternatif
müdahale yöntemlerini düşünmekteydi.
4.1

Az miktarda su

Governor Adasındaki ve laboratuardaki testler boyunca direk su işlenerek daire içindeki
yangın gazları soğutulmuştur. Bu yöntemle yangının daha yüksek sıcaklıklara erişmesi
engellenmiştir.
Proje sürerken ‘Alt Kat Lansı’ tasarlanmıştı. Bu lans bir borunun ucuna takılmaktadır.
Borunun sonunda 45 derecelik bir dirsek vardır. Bu şekil sayesinde, daire içine bir alt
kattaki daireden su işlemek mümkündür. (Resim 3’e bakınız). Bu lans ağırlıklı olarak
yüksek bina yangınları için tasarlanmıştır. Bir merdiven aracından daire tavanına doğru
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yapılacak müdahalenin etkisi de aynı olacaktır. Fakat bir çok merdiven aracı sadece 40 m
mesafeye erişebilir.
Bazı diğer lans tipleri de test edilmiştir. Bresnan lansı ile de güzel sonuçlar alınmıştır. Bir
pencerenin önüne yukarıdan sarkıtılarak kullanılan su sisi oluşturan top şeklindeki bresnan
lansıyla da güzel sonuçlar alınmıştır (Bakınız resim 4).
Bu yeni taktik, dahilden müdahale için ekipleri göndermeden önce; ilk olarak ısı yayım
oranını dışarıdan müdahale ile kontrol altına almayı gerektirmektedir. Bunun için, katı bir
komuta zinciri ve mükemmel bir koordinasyonun son derece önemli olduğu açıktır.

Resim 3 Alt kat lansı (Foto: NIST)
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Resim 4 Bresnan lansı (Foto: Elkhart Brass)

4.2

Rüzgar kontrol aparatları

Bir diğer taktik rüzgarın yangın üzerindeki etkisini durdurmaktır. Bu nedenle ‘rüzgar kontrol
aparatları tasarlanmıştır. Bunların, aslında dev bir yangın battaniyesi olduğunu
düşünebilirsiniz. Bunlar yangının üst ve alt katındaki itfaiyeciler tarafından pencerenin
önüne konur. Böyle yapılarak, rüzgarın dairedeki yangını etkilemesi engellenir. Rüzgar
tarafından yaratılan fazla basınç ortadan kalkar ve yangının hava alması durur. Bu yolla
yangının şiddeti ve ısı yayma oranı azalır.

Resim 5 Bir rüzgar kontrol aparatının kullanımı (Foto: NIST)

Fakat yangının etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra bile, yangın yüksek şiddette yanmaya
devam eder. Dolayısıyla hala daha, klasik dahilden müdahale yöntemiyle yangının
söndürülmesine ihtiyaç vardır. Güvenlik ve rahat müdahale için ABD’deki itfaiyeciler pozitif
basınçlı müdahale uygulamaktadır. Onların dahilden müdahalesi taktiksel olarak
yerleştirilmiş birkaç vantilatörle desteklenmektedir. Sonuç olarak yeniden mükemmel bir
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koordinasyon sağlanması gereklidir. Güçlü bir komuta hiyerarşisi ve güvenilir haberleşme
önemlidir.
New York İtfaiyesi iki yeni taktiği de günlük operasyonel prosedürlerine eklemiştir. Bir kaç
arazöz alt kat lansı ve rüzgar kontrol aparatına sahiptir. Bunun ötesinde itfaiyecilerin bu
taktikleri özümseyebileceği önemli eğitim programları vardır. New York’ta rüzgar tahrikli
yangınlarla mücadele sırasında daha fazla itfaiyeci ölmeyeceği umulmaktadır. Artık Belçikalı
itfaiyecilerin de New York İtfaiyesindeki meslektaşlarımızın ağır bedeller ödeyerek
öğrendikleri dersleri öğrenme zamanı gelmiştir.
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